KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 74685/2019
Sp. zn.: OZPZ 1423/2019 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
OMD – 393 míst, Vojnův Městec
Bod 69, kategorie II

Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).

Kapacita (rozsah) záměru:
Stávající stav:
Stáj
OMD Safari
Teletník
Celkem

Kategorie

Ustájení

Jalovice 1 – 2 roky
Telata rostl. výživa

stelivové
stelivové

Navrhovaný stav:
Stáj
OMD Safari
OMD
Celkem

Kategorie

Ustájení

Jalovice 6 – 12
měsíců
Jalovice 1 – 2 roky

stelivové

Ustájovací
kapacita
400
100
500

Průměrná
váha (kg)
470
115

Dobytčí
jednotky (DJ)
376
23
399

Ustájovací
kapacita
400

Průměrná
váha (kg)
265

Dobytčí
jednotky (DJ)
212

393
793

470

369,42
581,42

stelivové

Celkem dojde k navýšení o 182,42 dobytčích jednotek.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Vojnův Městec
k. ú.: Vojnův Městec

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČ
60917962.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 (držitel autorizace dle § 19 odst. 1
zákona).
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je modernizovat odchov mladého skotu ve společnosti oznamovatele výstavbou nové
stáje pro odchov mladého skotu na místě stávajícího teletníku. Do nové moderní stáje budou
převedeny jalovice z jiné zastaralé stáje v katastru oznamovatele (OMD Hluboká). Oznamovatel
provozuje v areálu ještě další stáj pro jalovice (OMD – Safari). V západním okraji areálu jsou
další dvě stáje skotu jiného právního subjektu. V nich jsou chovány krávy bez tržní produkce
mléka a mladší kategorie skotu. Jedna stáj je provozována jako zimoviště krav a druhá jako
odchovna jalovic.
Z důvodu provozu více stájí v areálu jsou některé vlivy záměru popsané v oznámení
posuzovány společně s těmito objekty, a to především ve vztahu k emisím pachových látek a
amoniaku a spotřebě surovin. Jiná hospodářská zvířata nejsou v nejbližším okolí posuzovaného
záměru chována. Možnost kumulace s jinými záměry tak nebyla zjištěna.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Před vlastní výstavbou nového objektu bude stávající stáj zbourána. Vzniklý stavební odpad
bude v souladu se zákonem o odpadech tříděn a předán oprávněným osobám. Částečně může
být využit pro výrobu recyklátu k zakládání stavby.
Základový půdorysný rozměr nové stáje je 94,67 x 30,94 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelová
halová konstrukce, výška stáje ve hřebeni je cca 11,5 m, včetně ventilační hřebenové štěrbiny.
Štítové stěny jsou na výšku 1 400 mm vybetonovány, zbytek bude opláštěn sklolaminátovými
vlnovkami nebo prkny. Podlahu stáje tvoří betonová podlaha z vodostavebního betonu. Stáj
bude řešena jako volná stelivová s přirozeným větráním. Na jedné straně stáje bude přistavěna
kancelář zootechnika a vana na koupel paznehtů. Objekt bude vybaven rozvodem vody a
elektroinstalací. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace střediska.
Pro vyhrnování chlévské mrvy ze stáje před jejím odvozem na polní hnojiště slouží hnojná
plocha, jejíž součástí bude skladovací jímka na hnojůvku a kontaminované dešťové vody. Pro
očištění paznehtů a následnou desinfekci paznehtů bude sloužit objekt koupaliště. Plocha
koupaliště je rozdělena na dvě nestejně veliké vany – jedna menší pro oplachovou vodu, druhá
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pro desinfekční roztok. Plochy jsou odděleny hrazením s průchozími brankami. K odvedení
kontaminovaných vod ze zpevněné plochy mezi stájí a hnojištěm, z hnojné koncovky a
koupaliště slouží navržená železobetonová zemní jímka. Kapacita jímky je na 4 měsíce. Čisté
dešťové vody ze střechy stáje budou svedeny do dešťové kanalizace střediska.
Ustájení jalovic je navrženo ve volném boxovém a kotcovém stelivovém ustájení. Napájení je
řešeno vyhřívanými napájecími žlaby v každém kotci. Provoz ve stáji bude stelivový
s vyhrnováním hnoje na hnojnou koncovku a jeho odvozem ze střediska. Krmiště je vyklízeno při
pobytu zvířat v ložišti a naopak. Nastýlání bude prováděno zastýlacím vozem.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona (dále
jen „záměr“) uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 69 zákona (Zařízení k chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti/).
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr
„OMD – 393 míst, Vojnův Městec“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou s ohledem na charakter
záměru a jeho lokalizaci v území významné. Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském
areálu na místě stávajícího teletníku, na okraji městyse Vojnův Městec.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru (včetně
přiložené rozptylové studie) vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec
platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. V oznámení jsou formulována odpovídající opatření
k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí či veřejné
zdraví. Jedná se např. o aktualizaci havarijního plánu areálu, zajištění realizace venkovních
stavebních prací spojených se zvýšenou hlučností pouze v pracovní dny a mimo noční hodiny,
zabezpečit vodotěsné podlahy stáje a jímky včetně kanalizace, včasné vyvážení statkových
hnojiv, atd. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných
samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“, především na úseku ochrany
ovzduší.
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Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je
v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Hlavním cílem oznamovatele je modernizovat současný odchov mladého skotu soustředěním
chovu jalovic v rámci zemědělských provozů podniku z dožitých a zastaralých stávajících
objektů do jednoho areálu odchovu jalovic. Technologicky se z hlediska chovu skotu jedná o
systém odpovídající dnešním nejnovějším poznatkům v tomto oboru, který zabezpečí bezpečný
a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a dostatečným welfare chovaného
skotu. Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu plánované stáje a
z hlediska možnosti jejich zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy. U výstupů je
v oblasti ovlivnění ovzduší z uvedených výsledků výpočtů patrné, že posuzovaný záměr
neznamená významnou změnu imisní zátěže sledovaných škodlivin. Kontaminované dešťové
vody z hnojné koncovky budou skladovány v nové jímce s dostatečnou kapacitou. Z hlediska
ovlivnění hlukem je s ohledem na situování posuzované stáje a objem obslužné dopravy zřejmé,
že nedojde k významné změně akustické situace. Riziko havárie představuje především možná
netěsnost stájových podlah nebo jímek, kdy by mohlo teoreticky dojít k úniku uskladněných látek
do okolního terénu. Tyto prostory budou řešeny v souladu s příslušnými legislativními předpisy,
jímky budou pravidelně kontrolovány a opatřeny kontrolním systémem monitorujícím případné
netěsnosti a únik skladovaných látek. Pro modernizovaný areál bude upraven a schválen
havarijní plán.
II. Umístění záměru
Záměr bude umístěn v centrální části stávajícího zemědělského areálu v městysu Vojnův
Městec, na pozemcích parc. č. 1142/1, 1143/1, 1143/3, 1139/2, 1139/5, st. 296, k. ú. Vojnův
Městec.
Dle vyjádření Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování ze
dne 29. 3. 2019, č. j. 17677/2019/MUZR, je posuzovaný záměr v souladu s územním plánem
Vojnův Městec při splnění uvedených podmínek prostorového uspořádání plochy.
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen
stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálním pracovištěm SCHKO Žďárské
vrchy ze dne 25. 3. 2019 pod č. j. 00921/ZV/2019.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo
Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí dopravy v porovnání s dnešním
stavem významné riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové
zátěže související s dopravou materiálu. Výstavba bude probíhat pouze v denních hodinách a
v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů.
Při provozu záměru může docházet k emisím znečišťujících látek do ovzduší a akustické zátěži
okolí provozované farmy. Z údajů uvedených v oznámení vyplývá, že emise z liniových zdrojů je
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možno pokládat za zanedbatelné. Emise amoniaku ze stájí jsou řešeny přirozeným odvětráním
vzdušných staveb, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které není nutno
pokládat za významné. Výstavbou nové stáje nevzniknou v lokalitě žádné nové stacionární
zdroje hluku. Ani doprava nebude znamenat žádnou negativní změnu v akustické situaci v okolí
areálu, jelikož nedojde vlivem provozu nové stáje k významnému zvýšení frekvence dopravy
v lokalitě.
Vlivy na ovzduší a klima
Během výstavby je nutno počítat s nepříliš výrazným navýšením emisí prachu, zejména při
demolici stávající stáje a manipulaci se sypkými materiály během výstavby. Tento jev však bude
pouze dočasného charakteru.
Při provozu stájí je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu platných
zákonů. Vzhledem k uplatněnému větrání budou vyprodukované zápachové látky a amoniak
dostatečně „naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. Jako součást
oznámení záměru byla předložena Rozptylová studie imisí amoniaku a pachová studie z areálu
živočišné výroby (Ing. Pantoflíček, duben 2019). Vypočtené koncentrace amoniaku byly
srovnávány s dříve platným imisním limitem (100 µg/m3) a nejnižším čichovým prahem (27
µg/m3), čímž byl záměr vyhodnocen i z hlediska obtěžování obyvatelstva zápachem.
V rozptylové studii bylo prokázáno, že emise amoniaku a dalších pachových látek bude malého
rozsahu a u nejbližší obytné zástavby bude čichový práh amoniaku překračován pouze několik
hodin až dnů v roce. Vypočtené maximální koncentrace a hodiny překročení nejnižšího
čichového prahu jsou v obytné zástavbě srovnatelné se stávajícím stavem. Liniové zdroje
znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky pohybující se po přilehlých částech
příjezdových komunikací a v prostoru vlastního areálu. Bude se jednat především o dovoz
objemných krmiv při sklizni do skladů a odvoz statkových hnojiv. Realizací záměru nedojde
k významnému zvýšení frekvence dopravy v lokalitě a hlavní část dopravy bude probíhat po
přilehlé silnici I. třídy. S ohledem na nevýznamné produkce škodlivin z liniové dopravy je možné
konstatovat, že tato emisní zátěž nepředstavuje v dané lokalitě významné ovlivnění okolního
životního prostředí.
Záměr nemá negativní vliv na klimatický systém země. Produkce amoniaku bude
v navrhovaném stavu za využívání snižujících technologií jen o málo vyšší, než ve stávajícím
stavu.
Vlivy na hlukovou situaci
Průběh výstavby bude představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací
v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Vlivy na
hlukovou situaci během výstavby budou pouze dočasného charakteru, výstavba bude probíhat
pouze v denních hodinách a v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů.
Příspěvek dopravy spojený s provozem posuzované stáje není významný (jedná se o navýšení
denního průměru o cca 1,41 nákladních vozidel), komunikačně je stávající areál napojen
vjezdem na silnici I. třídy č. 37 Ždírec n. Doubravou – Žďár nad Sázavou. Vzhledem
k uvedenému provozu na této silnici je doprava spojená s provozem celého areálu zcela
nevýznamná, nevýznamný proto bude i vliv dopravy na stávající akustickou situaci. Výstavbou
nové stáje nevzniknou v lokalitě žádné nové stacionární zdroje hluku.
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Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Areál je v současné době napojen na vlastní zdroj vody i na veřejný vodovod. Stávající stáj
zůstane napojena na vlastní zdroj a nová stáj bude napojena na veřejný vodovod.
V rámci výstavby je navrhováno vodotěsné řešení stájových podlah, hnojné koncovky a jímky na
tekutá statková hnojiva, nelze tedy předpokládat negativní působení záměru na jakost
podzemních vod. Ve stáji samotné nebudou vznikat žádné odpadní vody. V areálu bude
vybudována nová jímka, ve které budou skladovány především dešťové vody z ploch s možnou
kontaminací statkovými hnojivy (hnojná koncovka, koupaliště). Tato jímka bude mít kapacitu na
více jak 4 měsíce.
Záměr nezasahuje do stávajících systémů odvodnění zemědělských pozemků, nezasahuje do
žádného vodního toku. Dešťové vody ze střechy stáje jsou svedeny do dešťové kanalizace
střediska.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Realizací záměru nedojde k žádnému záboru ZPF. Zprostředkovaným vlivem na půdu může být
plošná aplikace vedlejších organických produktů na pozemky. Záměr nemá žádný vliv na
horninové prostředí.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Jedná se o výstavbu ve stávajícím zemědělském areálu. V daném území není znám výskyt
žádného z živočichů či rostlin chráněných nebo ohrožených druhů. Výstavba nevyžaduje kácení
dřevin. Vlivy na bylinotravní porosty dotčené stavebními pracemi lze pokládat za bezvýznamné.
Budou dotčeny pouze populace běžných druhů obecně se v okolí vyskytující. Vliv záměru na
populace živočišných i rostlinných druhů je možno pokládat za nevýznamný.
Nová stáj bude větších půdorysných rozměrů, než stáj původní. Bude ale postavena ve stejné
orientaci s odcloněním ostatními objekty v areálu. Vlivy na krajinný ráz je možno pokládat za
nevýznamné až nulové.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nedojde k ovlivnění zájmů památkové péče ani kulturních hodnot nemateriální
povahy.
Produkce odpadů
Odpad vznikající při výstavbě záměru bude odpad demoličního charakteru, zejména odpadní
beton, odpadní cihla, sklo, kabely a ostatní stavební odpad. Dalším odpadem bude výkopová
zemina ze stavby jímky. Část zeminy bude využita pro terénní úpravy a část bude odvezena na
určenou skládku.
Při provozu záměru bude vznikat odpad rostlinných pletiv (zbytky krmiva), který bude odvážen
do hnoje a následně aplikován na polnosti. Dále budou vznikat odpady typu plastové obaly od
dezinfekčních prostředků, obaly od použitých veterinárních léčiv, zářivky, uliční smetky. Veškeré
nakládání s odpadem bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 7. 8. 2019
oznámení záměru „OMD – 393 míst, Vojnův Městec“ podané společností Zemědělská a.s.
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Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČ 60917962. Dopis o
zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 8. 8. 2019 pod č. j. KUJI 62445/2019 OZPZ
1423/2019 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS979) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 14. 8. 2019, Městyse Vojnův Městec 12. 8. 2019.
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení vyjádření 12 občanů městyse Vojnův
Městec, 1 vyjádření zástupce Městyse Vojnův Městec a 5 vyjádření dotčených orgánů státní
správy.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v červenci 2019 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Petrem Pantoflíčkem,
Přestavlky u Čerčan 14, 257 33 (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA).
Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení


7 občanů městyse Vojnův Městec – 5 e-mailových vyjádření (bez zaručeného
elektronického podpisu), všechna ze dne 13. 9. 2019,



5 občanů městyse Vojnův Městec – 2 vyjádření ze dne 12. 9. 2019,



místostarosta Městyse Vojnův Městec – vyjádření ze dne 13. 9. 2019,



Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 20. 8.
2019, č. j. ŽP/1561/19/TD-2,



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální Správa CHKO Žďárské vrchy –
vyjádření ze dne 26. 8. 2019, č. j. 02931/ZV/2019,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 4. 9.
2019, č. j. KHSV/17728/2019/ZR/HOK/Roh,



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 6. 9. 2019, č. j. ČIŽP/46/2019/6636,



Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany
ovzduší – vyjádření ze dne 11. 9. 2019, č. j. KUJI 71150/2019 OŽPZ 380/2019.

V průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad obdržel také stanovisko oznamovatele Zemědělské a.s. Krucemburk ze dne 13. 9. 2019, ve kterém informuje o konání a průběhu
jednání zástupců oznamovatele a firmy zajišťující projekční práce s občany městyse Vojnův
Městec. Přílohou stanoviska byla pozvánka Městyse Vojnův Městec na schůzi a kopie článku
občana městyse zveřejněný na sociálních sítích. Dle oznamovatele se schůze zúčastnilo cca 30
občanů, následného shlédnutí obdobné stavby ve Ždírci nad Doubravou 6 občanů.
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5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Vyjádření veřejnosti:
7 občanů městyse Vojnův Městec zaslalo vyjádření, ve kterých vyjadřují svůj souhlas se
záměrem a jeho podporu.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Příslušný úřad dále obdržel 2 vyjádření podepsaná celkem 5 občany městyse Vojnův Městec, v
nichž vyjadřují svůj nesouhlas se záměrem, požadují provedení nezávislé studie EIA a nové a
řádné projednání záměru. Ve vyjádřeních jsou uvedeny tyto námitky:
a) nezveřejnění záměru na fyzické úřední desce městyse a nicneříkající název záměru.
Vypořádání:
Datum zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce městyse bylo příslušnému
úřadu sděleno místostarostou Vojnova Městce, panem Martinem Havlíčkem, prostřednictvím emailové zprávy zaevidované Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 12. 8. 2019 pod č. j. KUJI
63954/2019. Ve sdělení je uvedeno zveřejnění záměru ke dni 12. 8. 2019. Dokument informující
o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, s datem vyvěšení na
úřední desce městyse dne 12. 8. 2019 a svěšení z ní dne 29. 8. 2019, opatřený razítkem
městyse a podpisem oprávněné osoby, byl příslušnému úřadu doložen prostřednictvím datové
schránky dne 29. 8. 2019. Příslušný úřad má tedy za to, že zveřejnění informace o oznámení
záměru na fyzické i elektronické úřední desce městyse proběhlo dle ustanovení § 16 odst. 2
zákona č. 100/2001 Sb. Pro upřesnění příslušný úřad dodává, že informace o oznámení záměru
byla zveřejněna také na úřední desce (fyzické i elektronické) Krajského úřadu Kraje Vysočina
dne 14. 8. 2019.
Rozhodnutí o názvu záměru je čistě na uvážení oznamovatele. Zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí neobsahuje žádné ustanovení, které by stanovilo, do jaké míry má být název
záměru srozumitelný, nebo jaké údaje má obsahovat. Označení „OMD“ pro zemědělské objekty
k ustájení mladého dobytka je dle příslušného úřadu běžné a v názvech záměrů se neobjevuje
ojediněle. Pro posuzování vlivů na životní prostředí jsou spíše než název záměru důležité
informace popisující záměr a jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví uvedené
v oznámení záměru. Do obsahu oznámení bylo možné nahlédnout na Městysi Vojnův Městec,
na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství a na internetu
v Informačním systému EIA.
b) záměr bude představovat nadměrnou zátěž pro místní vodovod z důvodu velké spotřeby
vody. Zemědělská a.s. Krucemburk má zbudovaný hydrogeologický vrt, který stačí na
zásobování objektu pitnou vodou pouze z malé části. Dle informace zástupce oznamovatele
poskytnuté na svolané schůzce má oznamovatel v plánu výstavbu dalšího vrtu, to je však pouze
plán. Nový vrt by mohl oslabit dosavadní zdroje vody.
Vypořádání:
Informace uvedené v kapitole oznámení B.II. Údaje o vstupech potvrzují, že stávající areál farmy
je zásobován pitnou vodou z vlastního zdroje, který ovšem nemá dostatečnou vydatnost pro
navrhovaný stav. Dále je zde uvedeno, že nová stáj bude napojena na veřejný vodovod, který je
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veden areálem. K tomu příslušný úřad uvádí, že zajištění potřebné dodávky pitné vody
z veřejného vodovodu bude možné pouze na základě smlouvy oznamovatele s provozovatelem
vodovodu a za dodržení podmínek ve smlouvě uvedených. Tento smluvní vztah není
předmětem zjišťovacího řízení. Bude-li povolené množství odebírané vody z veřejného
vodovodu pro potřeby záměru nedostatečné, je na oznamovateli, aby si zajistil náhradní zdroj
pitné (užitkové) vody. V případě vybudování hydrogeologického vrtu, o čemž oznamovatel
uvažuje (oznámení však tuto informaci neobsahuje), bude nutné v rámci vodoprávního řízení
doložit posudek odborně způsobilé osoby (hydrogeologa), který vyloučí negativní ovlivnění
zdrojů podzemní vody nově budovaným vrtem. Dále pokud nově budovaný hydrogeologický vrt
naplní některé ustanovení § 4 odst. 1 zákona, bude podroben posuzování vlivů na životní
prostředí dle zákona.
c) nadměrná pachová zátěž pro občany Vojnova Městce, zvýšení množství amoniaku vlivem
záměru, nárůst množství hmyzu v obci.
Vypořádání:
Příslušný úřad souhlasí s tím, že významnou látkou způsobující u živočišných provozů pachové
vjemy je amoniak, pro který však není současně platnou legislativou určena limitní hodnota.
Součástí oznámení záměru byla předložena rozptylová studie, která dokládá, že v žádném
z výpočtových bodů reprezentujících obytnou zástavbu městyse nebyla ve stávajícím nebo
navrhovaném stavu vypočtena vyšší maximální hodinová koncentrace amoniaku než 100 µg/m3,
která představuje dříve platný imisní limit pro amoniak. Hodnota 27 µg/m3, která představuje
nejnižší čichový práh pro amoniak, bude překračována pouze maximálně několik dnů v roce,
především na okraji zástavby severně od areálu, a to v navrhovaném neredukovaném stavu
(bez snižujících opatření) cca 5 dní v roce, v navrhovaném redukovaném stavu (se snižujícími
opatřeními) cca 3 dny v roce. Lze tedy konstatovat, že provoz stájí chovu skotu nebude mít
zásadní vliv na koncentrace amoniaku v obytné zástavbě městyse. Vypočtené koncentrace jsou
tak nízké, že nepředstavují jakákoliv zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Stejné závěry uvádí ve
svém vyjádření k oznámení i orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Kraje
Vysočina, která nepožaduje posuzování záměru dle zákona. Obtěžování zápachem vlivem
záměru u nejbližších obytných objektů lze tedy zhodnotit jako běžné zatížení venkova, přestože
nelze vyloučit občasné pachové vjemy během roku, které však nebudou významněji snižovat
kvalitu bydlení na venkově. Obdobně lze konstatovat i k námitce týkající se obtížného hmyzu.
d) zvýšení dopravní zátěže na obecních komunikacích.
Vypořádání:
Posuzovaný záměr leží ve stávajícím zemědělském areálu, který je dopravně zpřístupněn přímo
ze silnice I. třídy č. 37 Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou. Dle informace uvedené
v oznámení záměru se bude veškerá doprava dotýkat pouze této komunikace a vnitroareálových
komunikací. Oznámení dále obsahuje poměrně podrobný rozbor dopravního zatížení jak
stávajícího stavu, tak stavu po realizaci záměru. Z uvedených výpočtů vyplývá, že vlivem
záměru dojde k celkovému navýšení průjezdu těžkých dopravních prostředků o 514 nákladních
vozidel (traktory a nákladní vozy) za rok, což v denním průměru představuje zvýšení o cca 1,41
vozidla. Toto zvýšení je i vzhledem ke stávající frekvenci na přilehlé silnici I. třídy nevýznamné.
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e) obava ze zhoršování kvality podzemních vod v obci a vody v městském potoce.
Vypořádání:
Oznámení záměru v kapitolách věnujících se problematice ochrany vod a vlivu záměru na
podzemní i povrchové vody uvádí: všechny dešťové vody s možnou kontaminací závadnými
látkami budou odváděny kanalizací do nové jímky s dostatečnou kapacitou; k produkci močůvky
nebude docházet, jelikož moč je zcela nasáknuta podestýlkou a chlévská mrva je denně ze
stájového prostoru vyhrnována na hnojnou koncovku a ihned odvážena z areálu; veškeré řešení
stájových podlah, hnojné koncovky i jímky bude vodotěsné; oznamovatel disponuje dostatečným
množstvím pozemků pro splnění zákonných požadavků pro hnojení statkovými hnojivy.
Z uvedeného nevyplývá oprávněnost obavy ze zhoršení kvality podzemních či povrchových vod.
Stávající zakalení a nedostatek vody v městském potoce, fleky a pěny, jak je uvedeno
v námitce, nelze bez opodstatnění spojovat s činností oznamovatele.
f) ve vyjádření je uvedena žádost o nové a řádné projednání záměru na odborných úrovních a
také odsouhlasení záměru relevantním počtem obyvatel městyse Vojnův Městec.
Vypořádání:
Záměr „OMD – 393 míst, Vojnův Městec“ byl řádně posouzen ve zjišťovacím řízení dle zákona
č. 100/2001 Sb., ve kterém nebyl shledán významný negativní vliv na životní prostředí či veřejné
zdraví. V dalším stupni bude záměr řešen v povolovacím řízení, tj. bude vedeno územní řízení o
umístění stavby, stavební řízení a řízení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Proces
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona není podmíněn žádným
souhlasem obyvatel dotčené (ani jiné) obce.
Jak z výše uvedeného vyplývá, příslušný úřad nepovažuje uvedené námitky za závažné,
vyžadující posuzování záměru „OMD – 393 míst, Vojnův Městec“ v celém rozsahu zákona.
Místostarosta Městyse Vojnův Městec zaslal své vyjádření jako vyjádření místostarosty i občana
městyse. Informuje v něm o konání jednání zástupce oznamovatele s občany městyse, popírá
nařčení některých občanů z nezveřejnění záměru stavby (dle příslušného úřadu myšleno
zveřejnění informace o oznámení záměru) a jeho zveřejnění dokládá přiložením dokumentu
s datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky městyse opatřený razítkem a podpisem. Ve vyjádření
dále sděluje podporu záměru s tím, že záměr považuje za vhodný pro růst průmyslu v obci.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí zaslal souhrnné vyjádření obsahující
tato dílčí vyjádření:
Úsek odpadového hospodářství, vodního hospodářství a státní správy lesů – ochrany PUPFL
nemá k procesu EIA připomínek.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Vyjádření ochrany přírody obsahuje informaci, že se záměr nachází v Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Orgánem ochrany přírody příslušným k vyjádření je AOPK ČR, Regionální
pracoviště SCHKO Žďárské vrchy.
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Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Úsek ochrany ovzduší nemá k procesu EIA připomínek, pouze upozorňuje, že posuzovaný zdroj
spadá dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mezi „Vyjmenované stacionární zdroje“
pod bod 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Úsek ochrany zemědělského půdního fondu nemá k procesu EIA připomínek, uvádí, že
záměrem nejsou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Agentura ochrany přírody a krajiny, SCHKO Žďárské vrchy (dále jen „SCHKO“) ve svém
vyjádření uvádí, že záměrem nebudou dotčeny I. a II. zóny odstupňované ochrany CHKO
Žďárské vrchy ani lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nepředpokládá se zásah
do vodních toků. Záměr se nenachází na území žádné evropsky významné lokality ani v jejím
dosahu. Dle SCHKO není nutné záměr dále posuzovat dle zákona, postačí ošetřit vliv záměru
na životní prostředí v následných správních řízeních (např. územní a stavební řízení).
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že z možných negativních
vlivů na obyvatelstvo souvisejících s realizací záměru je asi nejpodstatnější možnost ohrožení
veřejného zdraví při teoretickém překročení imisních limitů některých plynů či aerosolů
v souvislosti s vlastním provozem rozšířeného zemědělského střediska. Ze závěrů rozptylové
studie dle KHS jednoznačně vyplývá, že provozem záměru budou příspěvky k imisní koncentraci
amoniaku minimální a v žádném případě nebude za žádných okolností překračován dříve platný
denní limit 100 µg/m3. Tato studie dokládá, že vlivem provozu navrhovaného záměru se
rozptylová situace v okolí střediska prakticky nezmění a rozhodně nedojde ke zhoršení stávající
situace. Pachové emise směrem k zástavbě však nelze zcela úplně vyloučit, v obdobích
dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek při současném působení JV větrů. Co se
týče hluku, KHS uvádí, že tato problematika není relevantní, jelikož se u plánované stáje
nevyskytují žádné zdroje hluku. Detailní hluková studie nebyla zpracována, ani KHS nepožaduje
její vypracování. KHS nepožaduje projednání záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující
stanoviska těchto oddělení:
Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nedostatečné řešení části oznámení C.2.4. Fauna a
flóra a D.1.5. Vlivy na flóru a faunu, kde není zmiňován výskyt synantropně vázaných ptáků.
Taktéž nejsou navrhována žádná opatření k prevenci a vyloučení možného negativního dopadu
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záměru na volně žijící ptáky chráněné dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. Inspekce navrhuje
v tomto smyslu doplnit příslušný bod oznámení, posuzování záměru dle zákona nepožaduje.
Vypořádání:
Investor je tímto o doporučení inspekce informován, návrh lze zapracovat do dokumentace pro
následné povolovací řízení.
Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na novou vyhlášku č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů a na povinnost vyplývající z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ve smyslu nutnosti provedení analýzy u zemin
využívaných na povrchu terénu mimo místo stavby. Inspekce nepožaduje další posuzování
záměru v procesu EIA.
Vypořádání:
Upozornění inspekce odkazuje na legislativu v oblasti odpadového hospodářství, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší, odd. ochrany vod a odd. ochrany lesa nemají k předloženému
záměru připomínky a nepožadují pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ovzduší
(dále jen „krajský úřad“) uvádí, že z hlediska ochrany ovzduší se jedná o rozšíření stávajícího
zdroje znečišťování ovzduší. Dále upozorňuje, že v rámci řízení vedených příslušným stavebním
úřadem požádá provozovatel krajský úřad o vydání relevantních závazných stanovisek dle
zákona o ochraně ovzduší (závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdrojů
vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). K žádosti je provozovatel mimo jiné
povinen doložit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou. S realizací záměru krajský
úřad souhlasí a nepožaduje jeho posouzení dle zákona.
Vypořádání:
Upozornění krajského úřadu odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzduší, ta musí být
respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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V Jihlavě dne: 27. 9. 2019

Kraj Vysočina a Městys Vojnův Městec se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k
tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání potvrzení o
vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po
stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Účastník řízení:
Datovou schránkou
1. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
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Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad
Sázavou
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava,
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
9. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na vědomí: datovou schránkou
10. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad Sázavou
11. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
27.9.2019 10:33:27
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